Nr 69 / 30.06.2017

Breaking po raz 4!
Za nami czwarta odsłona breakdance’owych zmagań. W tym roku
na parkiecie rywalizowała rekordowa liczba uczestników. 10 czerwca
w kozienickim amfiteatrze zmierzyło się ponad stu tancerzy z całego

Magazyn kulturalny

kraju. Imprezę zakończył występ legendarnego zespołu Kaliber 44.

Kozienickiego Domu Kultury
im. B. Klimczuka
LIPIEC w KDK:
> Codziennie, za wyjątkiem
czwartków, zapraszamy na
seanse filmowe do kina.
UWAGA: W dniach 20
lipca - 10 sierpnia Kino
KDK nieczynne z powodu
przerwy wakacyjnej.
> 26 czerwca - 31 sierpnia
LATO
w
MIEŚCIE
WAKACJE 2017 z KDK
(szczegóły
na
stronie
www.dkkozienice.pl).
> Niedziela, 9 lipca godz.
12.00 Poranek teatralny dla
dzieci BENIO W OPAŁACH.

W tym roku IV Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”
przyciągnął rekordową liczbę uczestników.

Podczas stylowych bitew nie zabrakło
także

naszych

reprezentantów.

Byli

to

b-boys: Paweł Orłowski, Patryk Rakoczy,
Oskar

Rakoczy

b-girls:

Maja

Orłowska.

Na

i

Bartek

Gontarz

Makowiak

i

co

ćwiczą

Zuzanna

drużyn zajęła wysokie, czwarte miejsce
w bitwach Kids Battle 2vs2 do 11 lat.
Zanim jednak b-boys i b-girls rozpoczęli
zmagania

na

specjalnie

od

godzin

przygotowanym

oni

parkiecie,

w Kozienickim Domu Kultury pod czujnym

odbywały

okiem

dr Hefo, przekazywał cenne wskazówki,

tancerza

dzień

oraz

Wójcika. W tym roku jedna z naszych

break

dance

Michała

wiedzę

się
i

przedpołudniowych

warsztaty.

Prowadzący

umiejętności

młodszym

pokoleniom oraz pomagał zrozumieć czym
jest breaking. Po owocnych warsztatach
przyszedł czas na turniej.
Uczestnicy

zmierzyli

się

w

czterech

kategoriach: Kids Battle 2vs2 - tancerze do
11 lat, Kids Battle 2vs2 - tancerze 12-15
lat, ekipy 3vs3 - bez ograniczeń wiekowych
i Power Moves Contest - solowe pojedynki.
Występy

oceniał

profesjonalny

skład

sędziowski z Polski b-boy Hefo i b-boy
Wezyr oraz z Rosji b-boy Beetle.
-

Przede

taneczność,

wszystkim
czy

potrafią

patrzymy
swoim

na

ciałem

dobrze interpretować muzykę, jak to ciało
jest przystosowane do tej muzyki, czy
W głównej konkurencji, czyli bitwach ekip 3vs3 niepokonanymi okazali
się członkowie składu „Mommentum Crew” z Warszawy - b-girl Marti,
b-boy Saga i b-boy Brus. Wyjechali z Kozienic z czekami na 3000 zł
(w tym 1000 zł nagroda specjalna) oraz nagrodami rzeczowymi.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

mają technikę, czy czysto wykonują ruchy,
czy nie ma jakichś potknięć, czy potrafią
być zespołem na parkiecie, czy jest to tylko
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Breaking po raz 4!

Sponsor wydarzenia:

(Ciąg dalszy ze strony 1)

połączenie przypadkowych osób. Jest naprawdę wiele
aspektów, które bierzemy pod uwagę – powiedział
Wezyr.
- Bardzo ważny jest także strój, który musi być
odpowiedni do breakingu, trzeba jakoś wyglądać –
dodał dr Hefo.
W każdej kategorii wyłoniono najlepszych. Laureaci
otrzymali

puchary,

dyplomy,

nagrody

rzeczowe

w młodszych kategoriach i pieniężne w starszej.
Wręczali je m.in. Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
im.

Bogusława

Dyrektor

Klimczuka

Wydziału

Elwira

Kozłowska

w Urzędzie Miejskim w Kozienicach Jarosław Traczyk.

na zajęcia break dance do Kozienickiego Domu Kultury

najmłodszego

i

i

Po raz pierwszy w historii turnieju „Kozienice City
Breakers” podopieczni Michała Wójcika uczęszczający

też

Kultury

oraz

Sportu

Uhonorowano

Promocji,

najstarszego

im. Bogusława Klimczuka znaleźli się w ścisłej

zawodnika imprezy. Najmłodszym okazał się 7-letni

czołówce laureatów. „Kids in Action” w składzie: b-girl

Bartek

Ja-Majka, czyli Maja Makowiak oraz b-boy Bartex, czyli

Gontarz

reprezentujący

Kozienice,

a najstarszym 34-letni Jakub Kopiec z Radomska.
Po

zakończeniu

części

turniejowej

można

było

posłuchać naprawdę dobrej hip-hop’owej muzy. Jako
pierwszy

wystąpił

Spalto,

któremu

na

Bartek Gontarz, zajął 4 miejsce w kategorii Kids Battle
2vs2 do 11 lat. Dodatkowo 7-letni b-boy Bartex
otrzymał dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju.
Gratulujemy!

scenie

towarzyszył FU - kompan mikrofonowy już od ponad

dzisiejszy, gdzie przychodzą ludzie i się dobrze bawią”

4 lat i DJ 600V - ikona polskiego hip-hop’u.

- powiedział AbradAb.

-

Trema

jest,

zwłaszcza,

że

koncert,

który

- Dla mnie muzyka jest świetnym wyrazem, jest

przygotowałem jest moim solowym koncertem, gdzie

dla mnie pierwszą rzeczą. W piosence mogę zawrzeć

solowego repertuaru gram dosyć rzadko ostatnimi

wszystkie emocje, mogę ich wysłuchać, nie zamykam

czasy, w związku z czym tą tremę mam jeszcze

się w rapie, muzyka jest dla mnie tą formą przekazu –

większą. A że jestem w Kozienicach to jest druga

dodał Joka.

kwestia. U siebie gra się zawsze najlepiej i mam

Turniej jak co roku brawurowo poprowadził Rufin

nadzieję, że publiczność dopisze – powiedział przed

MC,

koncertem pochodzący z Kozienic Spalto.

zwycięzca I edycji Wielkiej Bitwy Warszawskiej.

Na zakończenie tej wyjątkowej imprezy wystąpił

pochodzący

Organizatorami

z

Piaseczna

imprezy

byli

freestyle'owiec,
Gmina

Kozienice

kultowy Kaliber 44, który po 16 latach przerwy wydał

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

nową płytę „Ułamek tarcia”. Skąd zatem biorą energię

Współorganizatorem Kozienickie Centrum Rekreacji

do tworzenia? „A chociażby z takich koncertów jak

i Sportu, a partnerem Enea Wytwarzanie.

Na scenie wystąpił pochodzący z Kozienic SPALTO, czyli Sylwester Dziewit, wraz z kompanem mikrofonowym
FU oraz DJ 600V (zdjęcie z lewej). Formacja wykonuje muzykę z pogranicza raggamuffin, dub reggae i hip hopu.
Następnie sceną zawładnął legendarny zespół KALIBER 44 (zdjęcie z prawej).
Bracia Marten (AbradAb i Joka) wznowili swoją działalność po kilkunastu latach przerwy.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
Wydaną w 2016 roku płytą „Ułamek tarcia” wrócili w wielkim stylu.
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Wyniki turnieju „Kozienice City Breakers 2017”

Sponsor
wydarzenia:

KIDS BATTLE 2VS2 (tancerze do 11 lat)

IV miejsce - Monster Munch (Kutno)

I miejsce - Kids Team Young (Katowice)

(b-boy Rudy, b-boy Mateusz)

(b-boy Kancik i b-boy Głośny)

POWER MOVES CONTEST

II miejsce - Studio 33 (Łomianki)

I miejsce – b-boy Kiru (Biała Podlaska)

(b-boy Ptak i b-boy Worobiej)

II miejsce – b-boy Mliko (Radomsko)

III miejsce - Filip i Oskar (Łódź)

BITWY EKIP 3VS3

( b-boy Filip i b-boy Oskar)

I miejsce + dodatkowa nagroda specjalna -

IV miejsce - Kids in Action (Kozienice)

Mommentum Crew (Warszawa)

(b-girl Ja-Maja, b-boy Bartex)

(b-girl Marti, b-boy Saga i b-boy Brus)

KIDS BATTLE 2VS2 (tancerze 12-15 lat)

II miejsce - Skill Fanatikz (Warszawa)

I miejsce - Coolkids Flavour 1 (Kraków)

(b-boy Oski, b-boy Markotny i b-boy Lilking)

(b-boy MadMax i b-boy Axel)

III miejsce - Coolkids Flavour (Kraków)

II miejsce - Coolkids Flavour 2 (Kraków)

(b-boy Wigor, b-boy MadMax i b-boy Axel)

(b-boy Wigor i b-boy AnteOne)

IV miejsce - Funky Side (Mielec)

III miejsce - Lumbago Team (Radom)

(b-boy Ćmieniu, b-boy Cysiu i b-boy Kropa)

(b-boy Miodek i b-boy Bańka)

Obrazy, grafiki i rzeźby
Od 9 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym można oglądać nową wystawę
składającą się z kilkudziesięciu prac: obrazów, grafik i rzeźb. Wszystko w ramach
wystawy „Retrospektywa Plenerów w Garbatce-Letnisku”.
Prace są efektem dziewięciu Międzynarodowych
Plenerów Ekspresji Twórczej, Malarstwa i Rzeźby
odbywających się co roku w wakacje, w Szkole
Drzewnej i Leśnej w Garbatce-Letnisku. Dotychczas
wzięło w nich udział około 150 artystów z Polski
i z zagranicy.
– W tym zjawisku jest jakiś fenomen, że dla kogoś
z Hiszpanii, Indii, Tadżykistanu czy Izraela, ważne
jest, żeby przyjechać do Garbatki na dwa tygodnie
do pracy. Jest w tym coś nieodgadnionego - podkreślił
organizator plenerów Mirosław Dziedzicki.
Spotkania
wyjątkową

twórców
okazją

podczas

do

plenerów

wymiany

są

też

doświadczeń,

czerpania inspiracji i integracji środowiska.
- Rozmowy o idei sztuki, o teorii sztuki, którą
każdy dla siebie wypracowuje indywidualnie. Dlatego
jest
tu
nie

to

tak

bardzo

bardzo
wiele

książkowych,

ciekawe

i

atrakcyjne.

indywidualnych
których

nie

Uroczystego otwarcia wernisażu dokonała dyrektor
KDK Elwira Kozłowska (pierwsza z prawej).
Podziękowała autorom wystawy
Mirosławowi Dziedzickiemu z Garbatki-Letnisko
i Agnieszce Bieńkowskiej z KDK.

Jest

spostrzeżeń,
znajdziemy

Leśnej Mirosław Dziedzicki.
W

patio

CKA,

gdzie

miało

miejsce

otwarcie

w podręcznikach, bo są one czymś własnym, czasami

wystawy prezentowane są rzeźby, natomiast obrazy

bardzo osobistym - dodał Mirosław Dziedzicki.

i grafiki można oglądać w sali wystawowej. Tam

Andrzej Markiewicz - dziekan Wydziału Sztuki
Uniwersytetu

również zgromadzeni goście mogli wysłuchać recitalu

Technologiczno-Humanistycznego

Pawła Fili. W jego wykonaniu usłyszeliśmy nastrojowe

w Radomiu mówił o sensie organizowania plenerów

ballady m.in. z repertuaru Leonarda Cohena oraz

międzynarodowych i skierował słowa wdzięczności d

swoje

o organizatorów tej wystawy. Z kolei o organizacji

Koryńska.

plenerów opowiedział dyrektor szkoły Drzewnej i

autorskie.

Wernisaż

poprowadziła

Prace można oglądać w CKA do 28 sierpnia.

Halina
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„Music-Dance” na Dniach Puszczy
Tradycyjnie

w

czerwcu

w

naszym

mieście

odbyły

się

Dni

Puszczy

Kozienickiej

zorganizowane na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki. Jednym z punktów był Koncert
Galowy XXIV Konkursu Muzyczno-Tanecznego „Music-Dance”, zorganizowany przez
Kozienicki Dom Kultury.

Kozienicki Dom Kultury reprezentował duet: Natalia Wilczek i Anna Wasińska, które uczą się pod okiem Ewy
Izdebskiej oraz zespół „Kids in Action” prowadzony przez Michała Wójcika – tancerza break dance. Gratulujemy!

Podczas

koncertu

na

scenie

prezentowali

w

godzinach

wieczornych

pierwszego

dnia

przed

się zdobywcy pierwszych miejsc w danej kategorii.

zgromadzoną publicznością wystąpił Szymon Wydra

Zostali oni wyłonieni w kwalifikacjach w dniach 17-18

z zespołem Carpe Diem, a po nim Kamil Bednarek

maja,

z zespołem. Drugiego dnia natomiast sceną zawładnęli

które

odbyły

Artystycznym.

Dla

się

w

Centrum

zwycięzców

Kulturalno-

oraz

pozostałych

kabareciarze: Formacja Chatelet i Kabaret Nowaki.

laureatów były dyplomy, puchary i upominki wręczane
przez dyrektor KDK Elwirę Kozłowską.
Jak

co

roku

podczas

obchodów

Zarówno

piątkowe,

jak

i

sobotnie

Dni

Puszczy

ESKA.

Kozienickiej panowała piknikowa atmosfera. Szereg

Organizatorami

Dni

byli

Gmina

czekał m.in. plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami,

im.

Bogusława

trampolinami

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.

kolejką

elektryczną.

Natomiast

Kozienice

i

Puszczy

atrakcji przygotowano dla dzieci. Na najmłodszych
i

imprezy

poprowadził Wojtek Szymański z radomskiego Radia

Kozienicki

Klimczuka,

a

Kozienickiej
Dom

Kultury

współorganizatorem

14 czerwca do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka przyjechali uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach, aby wziąć udział w zajęciach tanecznych
poprowadzonych przez instruktor tańca w KDK - Helenę Szamańską. Na parkiecie królowały salsa,
twist, rock and roll i taniec jazzowy, a także walc angielski. Uczniom w zajęciach towarzyszyła
dyrektor szkoły w Starych Słowikach - Bożena Wójcicka.
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Kosmolenie ratują ziemię
11

czerwca

Centrum

w

sali

koncertowo-kinowej

Kulturalno-Artystycznego

po

raz

Wody.

Tymczasem

gdzieś

daleko

kolejny zorganizowano poranek teatralny dla

w kosmosie, na odległej

dzieci.

planecie żyją w spokoju Kosmolenie - Ewa i Michał.

Przed

wymagającą

i

skupioną

publicznością

Pewnego

dnia

otrzymują

wiadomość

z

Ziemi

wystąpili aktorzy z Teatru KULTURESKA z Krakowa.

z błaganiem o pomoc. Dzięki zabawie najmłodsi

Specjalnie

dzieci

dowiedzieli się jeszcze więcej o ekologii, o znaczeniu

ratują

segregacji odpadów, o tym jak dbać o naszą planetę.

na

ekologiczne

tę

okazję

przygotowali

przedstawienie

dla

„Kosmolenie

ziemię”. Mali widzowie wraz z głównymi bohaterami
przenieśli się w czasie do 3017 roku. Okazało się,
że przez zanieczyszczenia z planety zniknęły rośliny
i zwierzęta, a ostatnią żyjącą istotą jest Kropelka

Z okazji Dnia Dziecka wstęp na poranek był
nieodpłatny.
Kolejny poranek już 9 lipca o godz. 12.00.
Z okazji wakacji wstęp na poranek wolny!

Konwent miłośników komiksów
Po raz pierwszy młodzież uczęszczająca na zajęcia „Rysujemy komiksy” organizowane przez
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w ramach zajęć stałych, wzięła udział w polskim
„Comic Con”. Wyjazd odbył się 1 czerwca.
Pierwszy w Polsce konwent miłośników
komiksów
w

zorganizowany

Nadarzynie

w

został

Międzynarodowym

Centrum Targowo-Kongresowym PTAK
WARSAW
z

EXPO.

opiekunką

zajęć

obejrzała

Młodzież

wraz

Agnieszką

Żarłak

mnóstwo

ekspozycji

związanych z komiksami, filmami SF
i grami, szukając inspiracji, pamiątek
i wrażeń. Jak stwierdzili emocji podczas
spotkań

i

rozmów

cospleyerami,

nie

da

z

youtuberami,
się

z

niczym

porównać, po prostu trzeba to przeżyć
na własnej skórze.

Aktywna VENA
15 czerwca Grupa Twórcza „Vena” działająca
w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka
uroczystości

wzięła

udział

Bożego

Ciała

w
w

obchodach
Muzeum

Wsi

Radomskiej.
Co

roku

nasi

twórcy

aktywnie

włączają

się w przygotowania. Na terenie muzeum twórcy
wykonali

IV

ołtarz

ozdobiony

własnymi

pracami.

Znalazły się na nim: obraz Marleny Zielińskiej „Matka
Boska Karmiąca”, rzeźby Zbigniewa Kurasiewicza,
Józefa Kondei i Andrzeja Zielińskiego, haft Krystyny
Kondei, koronki i kwiaty z bibuły Władysławy Barbary
Drachal. Procesję poprowadził ks. Mirosław Kszczot proboszcz parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Radomiu.
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA
Krystyna Kondeja
Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i hafty tworzą członkowie Grupy Twórczej
VENA. Grupa działa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i skupia
artystów - amatorów. W grudniu bieżącego roku przypada jej XX-lecie. Zgodnie
z zapowiedzią, w kolejnych numerach naszego magazynu będziemy prezentować
sylwetki poszczególnych twórców (w kolejności alfabetycznej). Kontynuujemy nasz cykl,
a poniżej piszemy o Krystynie Kondei.
Krystyna Kondeja zainteresowania plastyczne
posiada od dziecka. Jednak dopiero od niedawna,
w

momencie

przejścia

na

emeryturę,

rozpoczęła

intensywny okres pracy twórczej.
W świat „sztuki ludowej” wprowadziła ją babcia,
która w swoim domowym warsztacie tkała tradycyjne,
różnobarwne kilimy. To właśnie od niej pani Krystyna
nauczyła

się

posługiwać

igłą

i

nicią,

ozdabiając

techniką haftu obrusy, poduszki czy chusteczki.
Ulubioną
krzyżykowy.
kwiatowe

techniką

pani

Najchętniej
oraz

Krystyny
wyszywa

postacie.

jest

haft

kompozycje

Inspiracje

czerpie

podglądając piękno otaczającej ją ziemi kozienickiej.
Oprócz haftu, drugą miłością artystki jest rysunek
– utrwalanie na papierze świata zwierząt i przyrody
wsi ziemi kozienickiej, na której się wychowała.
Krystyna
ze

Kondeja

środowiskiem

od

twórców

lat

związana

regionalnych,

jest

aktywnie

wspierając męża – rzeźbiarza Józefa Kondeję, podczas
licznych wydarzeń artystycznych.
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XX-lecie Grupy Twórczej VENA
Eugenia Kuna
Grupa Twórcza VENA działająca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
skupia w sumie 16 artystów - amatorów, którzy uprawiają m.in. malarstwo, rzeźbę
i haft. Poniżej prezentujemy sylwetkę Eugenii Kuny.
Eugenia

Kuna

od

2004

roku

należy

do Kozienickiego Klubu Twórców Kultury (obecna
Grupa Twórcza „Vena”). Tam rozpoczęła działalność
w dziedzinie malarstwa. Od tamtego czasu minęło
trzynaście

lat

jej

namalowaniem

pracy

około

twórczej,

pięciuset

owocującej

obrazów,

które

w większości „rozeszły się” po świecie.
Dotychczas otrzymała 76 dyplomów za udział
w

m.in.

wystawach

konkursach
także

czy

zbiorowych,

plenerach

podziękowania

indywidualnych,

malarskich.

za

działalność

Otrzymała
artystyczną

i promowanie naszego miasta oraz medal 450-lecia
nadania praw miejskich miastu Kozienice.

Brała udział w kilku ogólnopolskich plenerach

Dorobek artystyczny

malarsko-rzeźbiarskich – w 2005 roku w Warce,

Wystawy indywidualne i zbiorowe:

począwszy

- Wystawa indywidualna w Galerii w Kozienicach,
w 2005 i 2007 roku.
-

Wystawa
Wystawa

w

Ministerstwie

Spraw

indywidualna

w

Bibliotece

- Wystawa zbiorowa w Muzeum Wsi Radomskiej,
w 2015 roku.
Wystawa

2007

do

2010

i

w

2013

roku

w Kozienicach.

zbiorowa

w

Muzeum

„Jezus Frasobliwy” został przyjęty do Muzeum –
Zbiornicy Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem

Publicznej

w Kozienicach, w 2013 roku.

-

od

W 2016 roku obraz Eugenii Kuny zatytułowany:

zbiorowa

Wewnętrznych w Warszawie, w 2005 roku.
-

„Królewskie Źródła”.

Regionalnym

im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach, w 2015 roku.
Konkursy:
- 2012 – II miejsce w konkursie „Ziemia Kozienicka”.
- 2014 – wyróżnienie w konkursie „Osoba i twórczość
Bogusława Klimczuka”.
- 2015 – wyróżnienie w konkursie „Zespół pałacowoparkowy”.
- 2016 – nominacja do I miejsca w konkursie

(woj. podkarpackie).
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Dzień Dziecka w kinie KDK
Dzień Dziecka obchodzić można na wiele sposobów. Jednym z nich jest wyjście do kina.
Atrakcyjną ofertę dla wszystkich dzieci właśnie z tej okazji, przygotowało Kino
Kozienickiego Domu Kultury.
Były to seanse szkolne, z których skorzystało
524 dzieci z placówek oświatowych z terenu powiatu
kozienickiego. Seanse te organizowane były dla szkół
przez kilka dni.
Ponadto w niedzielę, 4 czerwca dla najmłodszych
odbyły się dwa seanse filmu animowanego: „Smerfy.
Poszukiwacze zaginionej wioski”. Każde dziecko, które
tego dnia wybrało się do kina, otrzymało nagrodę.
To się nazywa Dzień Dziecka.
Ponadto w repertuarze od 30 czerwca do 5 lipca
cztery

nowe

filmy

PREMIERA

na

naszym

ekranie,

OGÓLNOPOLSKA

w

„Gru,

tym

na

Dru

wakacyjnej

i Minionki” oraz „Król Artur: Legenda miecza”.

na

dzieci”,

najmłodszych

animowany

film

„Pim

widzów
i

zapraszamy

Pom”.

Z

kolei,

akcji

tygodnia

kinowego,

„Filmowe

środy

w

w

ramach

kinie

KDK”,

zapraszamy na familijny film „Zielona szkoła”.

W niedzielę, 2 lipca w ramach cyklu „Poranek filmowy
dla

zakończenie

Szczegóły

znajdują

www.dkkozienice.pl

w

się

na

stronie

zakładce

„Kino”.

Zapraszamy.

Wolontariusze dzieciom
31 maja wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, działającego
w Kozienickim Domu Kultury, odwiedzili małych pacjentów oddziału pediatrycznego
kozienickiego szpitala, aby wspólnie z nimi świętować Dzień Dziecka.
„Skrzydlata” młodzież sprawiła nie lada niespodziankę
dzieciom przebywającym na oddziale. Z okazji Dnia Dziecka,
zaniosła do świetlicy szpitalnej gry planszowe, książki
i puzzle, aby w ten sposób umilić dzieciom czas. Wszystkie
prezenty zebrano wśród pracowników Kozienickiego Domu
Kultury, w ramach wolontariatu pracowniczego. Młodzież
przygotowała dla dzieci także quiz z nagrodami na temat
disneyowskich bajek, krótki warsztat sztuki origami, a także
kolorowanki

i

zabawy

rysunkowe.

Mali

pacjenci

byli

zachwyceni wizytą.
Odbiór plastikowych nakrętek
Dodatkowo 21 czerwca z Kozienickiego Domu Kultury
została

odebrana kolejna

zbieranych

na

zapakowany

po

rzecz
brzegi

partia plastikowych

trzyletniej
bus

z

Mai

nakrętek

Kultys.

nakrętkami

dla

Kolejny,
chorej

dziewczynki to dowód na to, jak wielkie serca mają
mieszkańcy Kozienic i okolic, którzy wspierają naszą akcję.
Dziękujemy :)
Pieniądze ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone
na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Akcja trwa do końca
lipca. Wszystkich zachęcamy do dalszej pomocy! Zbierajmy
nakrętki dla Mai. Nakrętki można przynosić do Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29,
codziennie w godzinach 9.00-21.00.

Str. 9

Nr 69 / 30.06.2017

Festiwal Piękna w Kozienicach
Już po raz siódmy w Kozienicach gościły najpiękniejsze Polki. Wszystko za sprawą
Półfinału Miss Polski 2017 i Finału Miss Polski Nastolatek 2017. Jak co roku w ich
organizację zaangażowali się Gmina Kozienice, Powiat Kozienicki oraz Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczuka, a także Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.
W piątkowy wieczór, 23 czerwca

na scenie

kozienickiego amfiteatru rozpoczął się Półfinał Miss
Polski. Podczas niego zaprezentowało się 38 dziewcząt
z całej Polski oraz z polonii brytyjskiej. W tym gronie
była też pochodząca z naszej gminy Patrycja Gołda
-

2

Wicemiss

wystąpiły

Ziemi

Radomskiej.

Dziewczyny

na scenie w kilku odsłonach, były m.in.

stroje kąpielowe i suknie

wieczorowe. W trakcie

półfinału można było obejrzeć nagrane wcześniej
materiały ze zgrupowania, prezentujące poszczególne
dziewczęta.

Warto

nagrywanych

podkreślić,

było

w

że

część

Centrum

ujęć

Kulturalno-

Artystycznym w Kozienicach.
Do Finału Miss Polski, który w grudniu odbędzie
się w Krynicy Zdrój zakwalifikowano 24 dziewczęta.
Podczas

gali

Internetu,

wręczono

którą

została

także

dwa

25-letnia

tytuły:
Marta

Miss

Pałucka

z Sopotu oraz Miss Kozienic, którą została 18-letnia
Anna Matulaniec z Radomia. Wyborem była bardzo
zaskoczona i jednocześnie ucieszona.

- Zaskoczenie jest ogromne. Nigdy w życiu nie
spodziewałam

się,

że

po

prostu

zostanę

Miss

Kozienic. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt przede
wszystkim

dlatego,

Jak byłam młodsza

że

mieszkam

niedaleko.

bardzo często przyjeżdżałam

do Kozienic. Kozienice są po prostu przepiękne. Także
jest

to

dla

mnie

niesamowite

wyróżnienie

-

powiedziała po ogłoszeniu werdyktu Ania.
Atrakcją wieczoru były nie tylko piękne dziewczęta,
ale także występy gwiazd. Na scenie amfiteatru

W tym roku Miss Kozienic została 18-letnia Anna
Matulaniec (na zdjęciu z lewej). Ania obecnie uczy
się w Liceum Językowym w Radomiu, za rok czeka
ją matura. Koronę przekazała jej ustępująca Miss
Kozienic 2016 Paulina Maziarz - Miss Polski 2016.

wystąpili Marta Podulka i zespół Feel. Półfinał Miss

zapanować. Natomiast są to emocje nie do opisania.

Polski poprowadził znany prezenter Krzysztof Ibisz.

Jest to radość i euforia, a zarazem naprawdę coś

Dzień później, czyli 24 czerwca, w amfiteatrze nad

niesamowitego - powiedziała Klaudia.

Jeziorem Kozienickim, odbył się Finał Miss Polski

Klaudia uczy się w gimnazjum, jej pasją jest

Nastolatek. W trakcie sobotniego wieczoru spośród 22

modeling, ale nie tylko. Lubi aktywny tryb życia

kandydatek

i taniec.

wyłoniono

tę

najpiękniejszą.

Zanim

jednak ogłoszono werdykt, dziewczęta prezentowały

Tego

wieczoru

poza

pięknymi

dziewczętami,

swoje wdzięki w różnych stylizacjach, opowiadały

na scenie kozienickiego amfiteatru wystąpili także

o

Carmell i gwiazda muzyki klubowej Tony T. Finał Miss

sobie,

swoich

na przyszłość.

zainteresowaniach

i

planach

Zgromadzeni na widowni mogli też

obejrzeć nagrane wcześniej materiały ze zgrupowania,
prezentujące poszczególne nastolatki.
Najpiękniejszą wśród nastolatek została 15-letnia
Klaudia Kucharska z Bielska-Białej.

- Na razie czuję się zestresowana, pomimo, że już
jest po wszystkim i powinien ten spokój jednak

Polski Nastolatek poprowadził Kamil Baleja.
W tegorocznym jury zasiedli m.in.
Gminy
Powiatu

Kozienice

Tomasz

Kozienickiego

Burmistrza

Małgorzata

Śmietanka,

Andrzej
Bebelska

Burmistrz
Starosta

Jung,

Zastępca

oraz

Dyrektor

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
Elwira Kozłowska.
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GOŚCIE Kozienickiego Domu Kultury
Jubileusz 35-lecia DPS w CKA

1 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się jubileusz 35-lecia Domu
Pomocy Społecznej w Kozienicach.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa, powiatu oraz gminy Kozienice i gminy
Głowaczów, a także dyrektorzy jednostek powiatu i gminy Kozienice, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej,
mieszkańcy i pracownicy kozienickiego DPS-u. Organizatorami uroczystości byli: Andrzej Jung starosta kozienicki
oraz Elżbieta Czapla dyrektor DPS w Kozienicach. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu nauczycieli
i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, a towarzyszyła jej wystawa prac mieszkańców
kozienickiego DPS. Podczas spotkania nie zabrakło tortu jubileuszowego oraz licznych odznaczeń.

„Z uśmiechem na buzi” w CKA

31 maja w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyły się

26. Prezentacje Dorobku

Artystycznego Przedszkoli „Z uśmiechem na buzi”.
Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci z placówek z terenu Gminy Kozienice: pięciu kozienickich
przedszkoli, prywatnego przedszkola „Krasnoludek”, przedszkola w Świerżach Górnych i z PSP Nr 3
w Kozienicach. Każda z grup otrzymała nagrodę i pamiątkowy dyplom. Organizatorem przeglądu były: Publiczne
Przedszkole Nr 3 w Kozienicach oraz Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach.
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GOŚCIE Kozienickiego Domu Kultury
Piosenka Obcojęzyczna w CKA

8 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się „V Mazowiecki Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej”.
Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, przy wsparciu Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
W konkursie wystartowali uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z Województwa Mazowieckiego, Lubelskiego
i Świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazja zajęła Olga Sobolewska z Mławy, drugie Alicja Stypik
z Ciechanowa, a trzecie Gabriela Papaj z Ostrowca Świętokrzyskiego. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne
za najlepszy uznano występ Anny Bębenek z Szydłowca, druga była Karolina Kuna z Lipska, a trzecia Patrycja
Banaś z Mławy.

„Ida czerwcowa” w CKA
17 i 18 czerwca w Kozienicach odbyła się II edycja akcji IDA CZERWCOWA. STOP
RAKOWI PIERSI pod hasłem „Rak to nie wyrok, to impuls do działania”.
W jej przeprowadzenie włączył się także
m.in. Kozienicki Dom Kultury. To właśnie w KDK
mieścił się sztab główny całej akcji. Od godzin
porannych
i

działała

Akademia

w

CKA

Przedszkolaka

loteria
„Mały

fantowa
Geniusz”.

Zwieńczeniem wydarzeń w CKA był koncert
znanego

zespołu

„Cisza

jak

ta”,

który

zgromadził miłośników poezji śpiewanej. Wśród
wielu

różnorodnych

przedsięwzięć

znalazł

się także teatr uliczny. W specjalnym spektaklu
wystąpił

Radek

Mazur

wraz

z

prowadzoną

w domu kultury grupą teatralną „Vanitas”.
Organizatorem

wydarzenia

była

Fundacja

Energia - Działanie.
Fot. kozienice24.pl
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